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 كمدخل لتصميمحوار بين الخطوط واأللوان والتراكيب النسجية 

 مفروشاتالمعلقات وال

 ا.د/ غادة محمد الصياد
 قسم الغزل والنسيج -استاذ تراكيب المنسوجات
 جامعة دمياط -كلية الفنون التطبيقية -وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 :ملخص البحث
ون التطبيقيببببة التببببم لفببببا قيمببببة لنيببببة وجماليببببة  اليببببة لببببد  أصببببب  لببببن المعلقببببات النسببببجية مببببن الفنبببب

المجتمعات المتحضرة، ووسيلة هامة لتجميل المبانم العامة والمنازل، وهناك محاوالت كثيبرة لبم العبالم 
لتطببوير ااسبباليب التطبيقيببة للنسببيج المرسببم، ارجببت مببن نطببات التركيببز  لببم التصببميم  لببم االهتمببام 

يببة، للحصببول  لببم تببمثيرات جماليببة وملمسببية لببم المعلقببة النسببجية، وأصببب  بااسبباليب النسببجية التطبيق
  .(4 :01) التقنياتتصميم المعلقة يظفر من االل الشكل واللون والملمس، والتمثيرات الناتجة من تعدد 

كذلك أدت التقنية دورًا هامًا لم هذا التطور للتعبير  بن تبباين سبط  المنسبوق، لقبد حقبت اسبتادام 
جماليببة تثببر   وتببمثيرات (227: 2) سببط  المنسببوق،جم، درجببات مببن التببباين لببم ارتفببا  اسببلوب نسببأكثببر مببن 

  لفا.العمل النسجم، حيث أن الجمع بين التراكيب النسجية يؤد   لم  مل أشكال ال حصر 
تعتببببر أقمشبببة المفروشبببات مبببن المنسبببوجات الفامبببة التبببم ال يمكبببن االسبببتغنا   نفبببا، ان لفبببا دور      

لببم الببت التنباالم واالنسببجام اللببونم والشبكلم لببم تمثيببث أ  مكبان، ويتميببز تصببميم المنسببوجات أساسبم 
 الجماليبة القببيم بمنب  تصببميم بنببانم، ينبتج مببن تفا ببل  بدد مببن العوامببل ااساسبية،   طببا  المنسببوق

 والوظيفية.
 ،معبانماالل  بدا ات تثير كثيرا من ال ،لاطوطواصانص ا والمصممين مميزات ينالفنان استادم

التببببم تمتببببد مببببن ا حسبببباس باالسببببتقرار واالتببببزان والثبببببات  لببببم ا حسبببباس بالحركببببة واالنببببدلا  والتببببوتر 
لبالاط لبم التصبميم أو التكبوين ال يقتصببر  لبم كونب  اطبا اارجيبا يحبدد ااشببكال  (56: 1) ،البديناميكم

م  ببن الاطببوط تببم بفببذا المففببو  ،بببل أصببب  لبب  قيمببة مسببتقلة وينشببم  نبب  تنميببة ا حسبباس بالحركببة ،لقببط
 القانم  لم توظيف الاط كقيمة مستقلة. ،انجاز ما ال حد ل  من ا بدا ات لم الفن الحديث

 تبنم لكرة البحث  لم  مل مايمتم: فكرة البحث:
 أوال: المعلقات

مجمو ببة مبتكببرة مببن المعلقببات النسببجية المرسببمة، بتصببميمات ناشببنة  ببن تقاطعببات  تصببميم وانتبباق    
فا الماتلفبة، وتنفيبذها بمسبلوب اللحمبة اليبر الممتبدة بطريقبة ماتلفبة  بن أسبلوب اللحمبة الاطوط بمنوا 

 الير الممتدة التقليدية، ويظفر ذلك لم المقارنة التالية:
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اسلوب اللحمة غير الممتدة  وجه المقارنة م

 التقليدي
اسلوب اللحمة غير الممتدة المستخدم 

 بحثفي معلقات ال
ياتفم تماما، وال يظفرمنب  سبو   دور السداء 1

 أثر تضليعات رأسية.
تم  براز دور السدا  الجمالم وتم ظفبور  

 لم وج  القماش.
التراكيب النسجية  2

 المستخدمة
تراكيبببببب نسبببببجية متنو بببببة مثبببببل: السبببببادة  لقط. 1 /1سادة 

 ااطلس. -المبرد ومشتقات  -ومشتقات 
اللبببببون مبببببن ابببببالل لبببببون  يظفبببببر التأثيرات اللونية 3

اللحمببببة لقببببط سببببوا  كانببببت بلببببون 
 واحد أو كانت بتقليمات ألقية.

ظفببببرت تببببمثيرات لونيببببة نسببببجية متعببببددة، 
مببن اببالل تنببو  ترتيببب ألببوان السببدا  أو 

 اللحمة أو ا ثنين معا. 
 ثانيا: تصميم المفروشات

تبارهببا وحببدة أساسببية تببم وا  اآللببم،تببم اداببال تصببميم المعلقببات السببابت  ملفببا  لببم جفبباز الحاسببب    
 Adobe Photoshop 7.0تكرارهبا بموضبا  واتجاهبات ماتلفبة، وتبم معالجتفبا باسبتادام برنبامج 

ME وبذلك تم انتاق مجمو ة كبيرة من التصميمات المبتكبرة الناشبنة  بن تقاطعبات الاطبوط بمنوا فبا ،
 التنجيد.  الماتلفة، التم تناسب أقمشة المفروشات مثل السجاد والبطاطين وأقمشة

 :بحثال مشكلة
الطببالب، لتعليمببم مببع  لببم المسببتويين الببذاتم وا لفببن النسببيج مببن اببالل الممارسببة العمليببة للباحثببة

 وجود بعض المشكالت أهمفا ما يلم: تالحظ
وتصببميم  المرسببمةالحديثببة لببم مجببال المنسببببوجات  أن هنبباك حاجببة لطببري المزيببد مببن االتجاهببات -1

 المفروشات.
لشببكل الكبباف مببن جماليببات الاطببوط بقنوا فببا وتقاطعاتفببا لببم تصببميم المعلقببات  ببدم االسببتفادة با -2

 النسجية المرسمة، ولم مجال تصميم المفروشات.
اتجبة  بن اسبتادام تراكيبب نسبجية بالتبمثيرات اللونيبة الن لم مجال المعلقبات النسبجية  دم االهتمام -3

 وترتيبات لونية متنو ة.
يتمثببببل اقتصببببار دور   لببببم ااهميببببة البنانيببببة لقببببط، حيببببث  ببببدم االهتمببببام بببببدور السببببدا  الجمببببالم و  -4

، المبببمتدة ااسلوب التنفيذ  القانم  لي   مل المعلقات النسجية المرسمة، لم أسلوب اللحمببة اليبر
الببذ  تلعببب ليبب  اللحمببة دورا رنيسببيا، لتظفببر تفاصبببيل التصببميم مببن اببالل ااببتالف لببون واامبببة 

ويقتصر دور   لم مجرد  ملية التعاشت النسجم، ويقتصر  اللحمة، أما السدا  لقن  ياتفم تماما،
دور النسبباق لببم أسببلوب اللحمببة اليببر الممتببدة،  لببم المحالظببة  لببم حببدود الزارلببة  نببد تجبباور 
االوان الماتلفة، ويكون هذا التركيز  لم حساب ا بدا  لبم تنبو  التراكيبب النسبجية، ومبا تحويب  

 اشت السدا  واللحمة بشكل متوازن.من تمثيرات لونية زارلية، ناشنة  ن تع
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 :بحثأهداف ال
 بن طريبت الحبوار والوحبدة  ،االبتكبار لبم تصبميم وتنفيبذ مجمو بة مبن المعلقبات النسبجية المرسبمة -1

ااسبببببلوب التنفيبببببذ   - االبببببوان – وهبببببم: الاطبببببوط ،والتناسبببببب ببببببين  ناصبببببر التصبببببميم النسبببببجم
 .النسجية(التراكيب )

ة لبم مجبال يبالتقنيبة والمفار  وتنميبة الجوانببالتطورات العالميبة، تطوير لن النسيج المرسم لمواكبة  -2
ظفببار تببمثيرات لونيببة ناتجببة  ،المعلقببات النسببجية اليدويببة،  ببن طريببت  بببراز دور السببدا  الجمببالم وا 

 والترتيبات اللونية لكل من ايوط السدا  واللحمة. ، ن تنو  التراكيب النسجية
 ،توظيبف الاطبوط وتقاطعاتفبا ناشبنة  بن ،المفروشباتابتكار تصميمات لمجمو بة مبن المعلقبات و  -3

 كقيمة لنية مستقلة.
لببم  مببل  ،Adobe Photoshop 7.0 MEبرنببامج االسببتفادة مببن  مكانيببات الحاسببب اآللببم  -4

 .تنجيد(أقمشة  -بطاطين -)سجادتصميمات مبتكرة تصل  للمفروشات 
 النظري للبحث  اإلطار -1

 الخطوط: -1-1
ا تببار  سلسبلة  ويمكبن (50 :1) مسبار،أن  ااثر الناتج من تحرك نقطة لبم  يعرف الاط هندسيا  لم   

 ،، والاط ل  طول وليس لب   برض وال  مبت(146: 6) اتجاها والتم توض  موضعا أ ،متصلة من النقط
، حيببث ال يعتببر الابط  نصببرا مبن  ناصببر التصبميم ذات الببدور الفبام والرنيسبم لببم بنبا  العمببل الفنبم

ن كان بدرجات متفاوتةيكاد أ   مل تصم  .يمم يالو من  نصر الاط وا 
التم تمتد من ا حساس  ،ان استادام الفنان المصمم للاط لم أ مال  الفنية تثير كثير من المعانم   

الببديناميكم، لبالاط لبم التصببميم  واالنبدلا  والتبوترباالسبتقرار واالتبزان والثبببات  لبم ا حسباس بالحركببة 
لبب  قيمببة مسببتقلة م كونبب  اطببا اارجيببا يحببدد ااشببكال التمثيليببة، بببل أصببب  أو التكببوين ال يقتصببر  لبب

 (56: 1)ن  تنمية ا حساس بالحركة.  وينشم 
 (1يمكن تلايص انوا  الاطوط بشكل ) أنواع الخطوط: -1-1-1
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 ( أنوا  الاطوط1شكل )                                   
  لمتقاطعة:الخطوط ا -1-1-2

أثنا  تحركب  مبع ابط  ابر لبم أ  نقطبة  ليب ، دون أن يتوقبف  بن الحركبة  نبد  اط ما  ذا تقابل    
نقطببة التقابببل، ليقببال أن الاببط ااول قببد قطببع الاببط الثببانم، ويسببمم بالقبباطع، ويعببرف محببل تقاطعفمببا 

التقباطع ببين اطبين  ، وحيننذ يصب  الاطان من الوجفة الفندسية متقاطعان، وقد يحدثبنقطة التقاطع
، أم ذات طبيعببة متباينببة، النظببر  بن كونفببا متشببابفة لببم النببو أو ببين مجمو ببة مببن الاطببوط، بصببرف 

لقد يحدث مثال بين اطين مستقيمين، أو بين اط مستقيم و دة مستقيمات أار ، أو بين ابط مسبتقيم 
 و ار مقوس، أو بين اطين مقوسين، والير ذلك.

 مضفرة

 منقطة

 متقاطعة

 متشابكة

 متقطعة

 متالقية

 حرة

 هندسية

 متماسة

 

 أنواع الخطوط

 خطوط بسيطة

 مستقيمة خطوط غير مستقيمةخطوط 

 مستقيمة

 خطوط مركبة

 أفقية

 رأسية

 مائلة

أساسها الخط المستقيم 

 أو غير المستقيم

 أو الجمع بينهم

 منحنية

 مقوسة

 انسيابية

 المستقيم أساسها الخط غير

 المستقيم
 جمتعر

 حلزوني

 متموج

 لولبي

 أساسها الخط المستقيم

 منكسر

 متوازي

 متعامد
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ار ، لبقن القباطع يقبوم بمفمبة البربط ببين هبذ  الاطبوط، وتجميعفبا لبم اط  دة اطوط أ ذا قطع     
الفببرال لتصببب  صببيغة كليببة تتسببم بالوحببدة والتببرابط، وتببزداد هببذ  الاطببوط المتقاطعببة ترابطببا كلمببا كانببت 

    (21)  أكثر تركيبا.
 (51 :4، 148 :6، 53: 1)دورها في التشكيل:لخطوط و التأثير النفسي ل -1-1-3

 (1جدول )
 تأثيرها النفسي في التشكيل دورها وططع الخانو أ م
تحمبببببل القبببببوة  والجفببببباف والبدانيبببببة  ال  المستقيمةالخطوط  1

 . نفا  ذا زادت تدل  لم الركاكة
 .القوة -الثبات -االستقرار

 -تعمبببل كمرضبببية أو قا بببدة ل شبببكال الخطوط األفقية 2
وسببببببيلة  -تعطببببببم  حساسببببببا باالتسببببببا 
 .فالتقدير بعد ااشكال أو قرب

 -الثبببببببببببات -االتببببببببببزان -الفببببببببببدو 
 .االستراا  -الراحة

عطبببببببببببم قبببببببببببوة وصبببببببببببالبة لعالقبببببببببببات ت الخطوط الرأسية 3
ينبثببت أثببر  مببن اتجببا  قببو   -الاطببوط

 .النمو لم الطبيعة

 -السمو -الشدة -الشموخ -الثقة
 .النمو -العظمة -الوقار -القوة

تالقي الخطوط  4
 الرأسية مع األفقية

هين لقبببببببببا  ببببببببببين قبببببببببوتين لبببببببببم اتجبببببببببا
 .متعارضين

 .التضاد -التوازن 

 -االنببببببببدلا  -الترقببببببببب -التببببببببوتر .تعبر  ن الحركة والبعد الثالث الخطوط المائلة 5
 النشاط

تضبم العناصبر  -هبم اطبوط الحركبة الخطوط المنحنية 6
المتفرقة وتجمعفا لم التصميم ليتميبز 

 .بالوحدة

 -المرونبببببببببة -الفبببببببببدو  -الراحبببببببببة
 -السببببببببماحة -الرقببببببببة -الودا ببببببببة

 .االستراا  -نعومةال
 . دم االستقرار -ا ثارة .الحدة لم الحركة والقوة الخطوط المنكسرة 7
الخطوط الحلزونية  8

 والمتموجة
تعطبببببم تببببباثير الابببببدا  البصبببببر  لبببببم 

 .التكوين
 .الايال

 (21) وظيفة الخطوط: -1-1-4
ن ااتلف دورهتؤد  الاطوط بمنوا فا الماتلفة وظان     أو تباينبت وظانففبا مبن  اف كثيرة لم الفن، وا 

 مل لنم آلار،  ال أنفا تقوم ببدور رنيسبم لبم  مليبة التشبكيل الفنبم بصبفة  امبة، ومبن أهبم وظبانف 
 الاطوط ما يلم:

ا ببببداد  -حصبببر الفبببرال -بنبببا  هيكبببل الصبببورة -تعريبببف ااشبببكال وتحديبببدها -تحديبببد مسبببط  الصبببورة
الفصببل بببين المسبباحات  -ات و الحجببوم حببداث التببمثيرات بالمسببطح -التاطيطببات والرسببوم التحضببيرية

تحقيببت ا يقببا   -اسببتادام  كقا ببدة ل شببيا  - حببداث القببيم السببطحية -ا يفببام بالبعببد الثالببث -اللونيببة
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تحقيبببت وحبببدة  - حببداث التبببدرق لبببم الظببل -تحقيببت التبببوازن -تحقيبببت التبببباين - البببالت الفببرال -الاطببم
تحقيبت تراكبب ااشبكال  -تحقيبت السبيادة -كبةتحقيبت الشبعور بالحر  - حداث الادا  البصبر  -التكوين

تحديبببد  -التعبيبببر  بببن ا شبببعا  والتجمبببع - حبببداث التبببباين لبببم الظبببالل - حبببداث الشبببفالية -وتقاطعفبببا
 تحديد الزوايا.  -االتجا 

     Textile Materialالخامات النسجية  -1-2
اراجفب     ا لحيبز الوجبود، وكلمبا لفبم الفنبان الاامة هم وسيلة الفنان للتعبير  ن انفعاالت  الداالية، وا 

طبيعة الاامة التم يستادمفا، كلما سفل  لي  التعبير بفا وتطويعفبا لتابدم أالراضب  الفنيبة. ت ويتحقبت 
التجريببب لببم لببن النسببيج، مببن اببالل وضببع التصببميم النسببجم، وااتيببار  ناصببر  و تحريكفببا بمسبباليب 

اتيبار الاامبة بعبد التجريبب ببمكثر مبن اامبة، كمبا كذلك اا لما يفدف الفنان الوصول  لي ، ماتلفة، تبع
 (79: 7)أن  يمكن الجمع بين أكثر من اامة لم  مل لنم نسجم واحدت.

تعتبببر الايببوط للنسبباجين هببم اامببة القفببم الفنببم، و هببم الملفببم و المحببدد لعملفببم الفنببم، و يمثببل     
يببتم  الايطبببلالعبببارات و الجمبل،  الابيط الواحببد وحبدة التعبيببر كببالحرف لبم الكلمببة، البذ  يببتم ببب  تكبوين

م تعبببر ن رؤيببة النسبباق، ت وملمببس الايببوط بببين أصببابع النسبباق ات و المجسببمات التببتشببكيل المسببطح
ترشد  الستادامفا االستادام الصحي ، الكتشاف اتجاهات جديدة، لبذلك ال ببد أن يمابذ النسباق الوقبت 

 (9: 17)لمعرلة الاامة التم سيعمل بفا قبل بداية  ملية النسيجت
 .بحثتنفيذ معلقات الوسوف نتعرض ل لياف الصنا ية التركيبية، انفا الاامات المستادمة لم    
  Synthetic Fibersاأللياف الصناعية التركيبية  -1-2-1

هببم االيبباف التببم يقببوم ا نسببان بتصببنيعفا، مببن مببواد اببام أو مببن أحمبباض كيماويببة بتروليببة، ثببم     
والايبوط الصبنا ية أرابص ثمنبا مبن الايبوط الطبيعيبة،  ،بفا للشبعيرات الطبيعيبةتشكل لتماذ شكال مشا

و توجبببد بكثبببرة لبببم ااسبببوات، وال يالبببو أ  منبببزل مبببن وجبببود تلبببك الايبببوط، كمبببا تمتببباز بملوانفبببا الجذاببببة 
لببم المنتجببات الفنيببة الماتلفببة،  الزاهيببة والمتعببددة، و لببذلك لفببم أنسببب الاامببات للتجريببب و االسببتادام

تصبببنع االيببباف التركيبيبببة  لبببم شبببكل ايبببوط مسبببتمرة و  ،النسببباجون  ليفبببا لبببم اا مبببال اليدويبببة يقببببلو 
Continuous Filament و تستادم أحيانا بفبذا الشبكل لتقليبد الحريبر، و يمكبن أن تتجعبد حراريبا و ،

اف تقطع  لم أطوال قصيرة، لتقليد الصوف أو الير  من االيباف الطبيعيبة، و لكنفبا تفتقبد ابواص االيب
 وهم صفات الير مطلوبة لم المنتجات الفنية النسجية.  (12: 31)الطبيعية،

م  مليبببببببببة البلمبببببببببرة بسبببببببببقتج االيببببببببباف الصبببببببببنا ية  بببببببببن طريبببببببببت تفبببببببببا الت كيميانيبببببببببة تعبببببببببرف بتنببببببببب   
Polymerizationسبم المونببومير قرف ببالتبم تعبب ،، وهبم  ببارة  ببن اتحباد الجزينببات البسبيطة ااحاديببة

Monomer جزينبببات مركببببة تعببببببرف باسبببم الببببوليمر ، و تحويلفبببا  لبببمPolymer بببن طريبببت اتحببباد  ،
بعبببد ذلبببك ترتبببب سالسبببل الجزينبببات ، و (28: 3)جزينبببات المونبببومير مبببع بعضبببفا الببببعض داابببل السالسبببل

المركبة، بحيث تكون موازية لبعضفا البعض،  لم شكل اطبم ببنفس الصبورة الموجبودة لبم السالسبل 
و تعتببر أليباف الببولم أميبد و الببولم اسبتر و ااكريلبك  ،يراتالطبيعية، و ذلك  ن طريت سبحب الشبع

 من أهم االياف التركيبية. 



 لعدد الثامنا                     مجلة العمارة والفنون                                                          

7 

 

 والتراكيب النسجية المستخدمة نسيج اللحمة غير الممتده -1-3
يشببترك  ،بتراكيببب نسببجية وتببمثيرات لونيببة متعببددة ،تببم تنفيببذ المعلقببات بمسببلوب اللحمببة اليببر الممتببدة    

 حمة.ليفا كال من السدا  والل
 الفلسفة الجمالية للتصميم البنائى للنسيج: -1-3-1

طوليببة تنحصببر الفلسببفة الجماليببة ل  مببال الفنيببة المنسببوجة، لببم االتصببال العمببود  بببين الايببوط ال    
( ببببدرجات ماتلفبببة، قبببد تصبببل  لبببم السبببيطرة  weft( مبببع الايبببوط العرضبببية )اللحمبببة  warp)السبببدا  

و يسبمم  قماش،ار ، لتظفر ايوط السدا  مسيطرة  لم سط  الالكاملة  حد  المجمو تين  لم اا
و قبد يحبدث  ،يندوبلين و الجببر بب، مثبل أقمشبة الwarp- face weaveنسيج ذو تمثيرات مبن السبدا  

وليببب  تسبببيطر ،  weft- face weaveالعكببس ليصبببب  التركيبببب البنبببانم ذو تبببمثيرات مبببن اللحمبببة 
و يمكببن أن  (31: 11)ممتببدة.ال اليببرمثببل نسببيج اللحمببات  وجفببم القمبباش وياتفببم السببدا ، اللحمببات  لببم

 لببد  و هنببا يتسببع المجببال ،يحببدث تببوازن بببين ظفببور كببل مببن السببدا  و اللحمببة  لببم سببط  المنسببوق
 مكاناتفا.  المصمم لم ضو  هذ  الفلسفة الجمالية المحددة للتراكيب النسجية، مستغال جميع 

   :نسيج اللحمة غير الممتدة -1-3-2
المصببريون القببدما   ببدة طببرت لنيببة لزارلببة المنسببوجات، منفببا طريقببة اللحمببة اليببر الممتببدة،   ببرف    

التم تعتبر أقدم المنسوجات الزارلية، و أول محاولة للحصبول  لبم زارلبة منسبوجة مكونبة مبن لبونين 
و هببم ( 36: 5)و تعببد وسبيلة صببنع  مبن أبسببط الوسبانل التببم اتبعبت لببم صبنع أقمشببة مزارلبة، ،أو أكثبر

، و تكببون اللحمبات اليببر 1/1يقبة زارليبة للرسببم ببالايوط، ينسبج ليفببا الايبوط بتركيببب نسبجم سبادة طر 
وتتكببون  (21: 18)ممتببدة لببم  ببرض المنسببوق، أ  أنفببا ال تمتببد مببن حالببة القمبباش  لببم الحالببة اااببر .

ة، ابر  تمثبل الزارلبالزارلة  ن طريت تجاور لحمات ملونة الير ممتدة, أحبدهما تمثبل اارضبية و اا
(، و ياتفببم السببدا  تمامببًا، وتحتبباق هببذ  الطريقببة  لببم نببول بسببيط ذو درأتببين أو نببول أ2كمببا لببم شببكل )

 برواز.
ويمكن بفذ  الطريقة  نتاق تصميمات ذات اطوط قطريبة، ببااتالف  بدد ايبوط السبدا  المنسبوجة     

المنحنيبات  (, أمباد ب،ق،2لم كل صف، بغض النظر  ن شدة انحدارها أو تسطحفا كما لم شبكل )
(، ويمكن استادام اللحمات المنحنية، حيث ال يتعاشت السبدا  و اللحمبة لبم ه 2لتنتج كما لم شكل )

 ( . و 2كما لم شكل )( 51: 31)زاوية قانمة، و لكن تنسج بطريقة حرة،
 (37: 5)خصائص نسيج اللحمة غير الممتدة:  -1-3-2-1

  اثبل بعضبفا الببعض تمامبًا، لبم كبل مبن سبطحم ، و الزارلبة بب  تم1/1ينسج بطريقة نسبيج السبادة
 .لفا سو  أثر تضليع افيفالمنسوق، مع ااتفا  ايوط السدا  ااتفا  تامًا، بحيث ال يظفر 

  وجود شقوت بين أجزا  الزارلة المستقيمة الرأسية االتجا ،  ند  دم استعمال التماسك المتبادل بين
 اللونين المتجاورين.

 الزارلة، تظفر واضحة  ند تعبريض القطعبة للضبو ، و ذلبك بسببب  وجود ثقوب صغيرة  ند حدود
  دم امتداد اللحمة لم  رض المنسوق.
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  )د(                     )ق(          )ب(                               (أ)            
 
 
 
 

 )و(                         (ه)                                   
 (2شكل )

  في عمل المعلقات النسجية: ن استخدامهاكالتي يمالتراكيب النسجية  -1-3-3
The weaves which can used in making woven –hangings  

 Fundamental weavesالتراكيب النسجية األساسية    -1-3-3-1
و يتسباو  ليفبا  بدد ايبوط سبدا   ،هم التراكيب التبم يتقباطع ليفبا السبدا  مبع اللحمبة تقاطعبًا واحبداً    

     RyeR = Ro =  . (51: 28)  ولي  ،التكرار مع  دد ايوط لحمات التكرار
  .تكرار اللحمة Ryeتكرار السدا ،  Roالتكرار الكلم،  Rحيث 

 وهناك ثالثة أنوا  من التراكيب النسجية ااساسية هم: السادة و المبرد وااطلس.
تتعاشبت الايببوط لببم نسببيج السبادة بانتظببام، ليمببر السببدا  ااول   Plain weave:نسيييج السييادة –أ

أ لم اللحمة ااولم و أسفل اللحمة الثانيبة، ويمبر السبدا  الثبانم أسبفل اللحمبة ااولبم و أ لبم اللحمبة 
( و يتقبباطع السببدا  و اللحمببة لببم زاويببة قانمببة، ويتسبباو   ببدد سببدا  و 3الثانيببة، وهكببذا كمببا لببم شببكل)

  (29 :51) لحمة التكرار.
يعتبببر النسببيج المبببرد  ثببانم أنببوا  اانسببجة اسببتعمااًل، وهببو  :Twill weaveنسيييج المبييرد   -ب

ماتلبببف لبببم مظفبببر   بببن نسبببيج السبببادة، نتيجبببة لطريقبببة بنانببب  و تبببداال ايبببوط السبببدا  و اللحمبببة معبببًا، 
ليسبار أو االثنببين ويتميبز التبمثير النسبجم المبببرد  بوجبود تبمثيرات اطببوط مانلبة، بزوايبا ناحيببة اليمبين وا

 ( 4شكل )  1/2مثل مبرد  ،وتستادم هذ  الاطوط لغرض الزارلة (61: 9)،معاً 
يعتبر نسيج ااطلس ثالث أنوا  التراكيبب النسبجية البسبيطة  :Sateen weaveنسيج األطلس   -ج

م المبع، بعد السادة والمبرد، و يمكن ا تبار  مشتقًا مبن نسيبببج المببرد، يتميبز نسبيج ااطلبس بسبط  نبا 
   -وااطلس نو ان: ،(5شكل )كما لم  نتيجة لتفرقة موضع تقاطع ايوط السدا  واللحمة

  ، ........9، 7،8، 5أطلس منتظببم: مثل أطلس   -
  6، 4أطلس الير منتظم: مثل أطلس  -
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            (5شكل )                  (   4شكل )    (                   3شكل )             

 بعض مشتقات التراكيب النسجية األساسية : -1-3-3-2
Some Derivatives of Fundamental Weaves                                         

ااطلبببببس (،  بببببدد النفبببببانم مبببببن  –المببببببرد  –يشبببببتت مبببببن التراكيبببببب النسبببببجية ااساسبببببية ) السبببببادة     
المشبتقات، وذلبك  بن طريببت  ضبالة أو تغييبر بعببض العالمبات لبم النسبيج ااساسببم، ممبا يعمبل  لببم 

 (39: 14) . نتاق أشكال جديدة من التراكيب

 Plain Weave Derivativesمشتقات نسيج السادة   –أ
لنسببيج، وتعتبببر هببذ  الطريقببة مببن أبسببط الطببرت وهببم التببمثيرات الناتجببة مببن اسببتادام االمتببداد لببم ا    

 و ليما يلم أمثلة لمشتقات نسيج السادة: ،للحصول  لم تمثيرات متنو ة
 

 
     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
سادة ممتد 

لم  2/2
  اتجا  السدا 
          ) منتظم(

سادة ممتد 
لم اتجا   4/2

 السدا 
 ) غير منتظم(

سادة ممتد 
ا  لم اتج 2/2

 اللحمة
 ) منتظم(

سادة ممتد 
لم اتجا   4/1

 اللحمة
 ) غير منتظم(

سادة ممتد 
لم كال  2/2

 االتجاهين
 ) منتظم(

سادة ممتد 
لم كال  2/4

 االتجاهين
 ) غير منتظم(
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 بعض األنسجة المبنية على أساس نسيج المبرد -ب
Some weaves constructed on twill bases 

 
 

     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 الير منتظممبرد 
4  3  2  1 
   4  3  2  1 

مبرد ذو 
زوايا مشتت 
من مبرد 

3/1 

نسيج 
معينات 
مشتت من 

 1/3مبرد 

مبرد مكسر مشتت 
 3/3من مبرد 

أنسجة 
االيا 
 النحل

مبرد حلزونم 
مشتت من 

 4 /5مبرد 

  Colour and weave Effectsالتأثيرات اللونية للتراكيب النسجية     -1-4
هببم  بببارة  ببن أشببكال صببغيرة، تنببتج مببن اتحبباد تتببابع معببين لايببوط السببدا  واللحمببة مببع تراكيببب     

نسجية بسيطة، و ادة ما تكون ايبوط السبدا  و اللحمبة مبن نفبس الاامبة و النمبرة و ماتلفبين لقبط لبم 
ادة ومشبتقات ، تستادم  نتاق هذ  التمثيرات تراكيب نسبجية بسبيطة مثبل المببرد و مشبتقات  و السب ،اللون

 ،و اليرها من التراكيب التم تعطم توازن لم نسبة ظفور السدا  و اللحمة، لم كل من وجفم القماش
وال يمكبببن ا  ت ويمكبببن  بببن طريبببت التبببمثيرات اللونيبببة  نتببباق أشبببكال اليبببر متوقعبببة ذات  بببدد النفبببانم، 
ة التبببم تنبببتج  بببن مصبببمم نسبببيج سبببوا  يبببدو  أو  لبببم، أن يتجاهبببل هبببذ  النو يبببة مبببن ااشبببكال الجميلببب

  (18: 16).تتنو  التراكيب النسجية -تنو  ترتيب ألوان اللحمة -تنو  ترتيب ألوان السدا   -طريت:
يمكبببن  حبببداث تبببمثيرات لونيبببة نسبببجية بسبببيطة  بببن طريبببت اسبببتادام ترتيبببب سبببدا  واحبببد لبببم  بببرض     

البسبيطة، مثبل السبادة و المنسوق، وترتيب لحمة تكرار  بسيط، مبع  مكانيبة اسبتادام التراكيبب النسبجية 
  (125 :01):(2الموضحة لم جدول ) وينتج  ن ذلك التمثيرات التالية (51: 8)مشتقات  والمبرد و مشتقات 

 (2جدول )
 م التأثييير اللوني مثال نموذج
  

  
 

 1/1سادة 

     Continuous Line Effectsتأثير أقالم مستمرة 
 وليبببببب  تجببببببر  الاطببببببوط لببببببم اتجببببببا  طببببببول أو  ببببببرض

لم شكل أقالم مستمرة أو متعرجة وأحيانا قبد  ،المنسوق
 ينتج بينفا نقط.      

1 

  
 
  

 2/2مبرد 

  Hound Tooth Patternsتأثير أسنان الكلب 
ومببببببن الممكببببببن  ،تشبببببباب  لببببببم شببببببكلفا أسببببببنان الكلببببببب  

لكببل مببن  4:4الحصببول  ليفببا باسببتعمال ترتيببب لببونم 
 .2/2د باستادام تركيب نسجم مبر  ،السدا  واللحمة

2 
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 1/1سادة 

 تأثير عين الطائر و النقط  
Bird,s-eye And Spot Effects  
ينتج  ن هذا التمثير تغطيبة سبط  المنسبوق ببنقط وبقبع 
لونيببة ماتلفببة تشببباب   ببين الطببانر، وتنبببتج مببن اشبببتراك 

 السدا  و اللحمة.

3 

  
 

 1/1سادة 

 Hair Line Effects     تأثيرات خطية دقيقة 
م  بببارة  ببن اطببوط طوليببة أو  رضببية منتظمببة، وهبب 

 يمكن  ملفا بلونين أو ثالثة أو أربعة أو أكثر.

4 

  
 

 4/4مبرد

    Step Patterns                تأثيرات متدرجة  
وتماذ هذ  التمثيرات شكل زجزاق يسير لبم اتجبا  مانبل 

 .وينتج من استادام تراكيب مبردية

5 

  
 

 مبرد مكسر      

 All- over Effectsأثيرات متعددة االختالفات  ت 
و ليفبببببا يكبببببون التكبببببوين ألضبببببل  نبببببدما يكبببببون تكبببببرار  

 التركيب النسجم متناسبًا مع التكرار اللونم. 

6 

 التطبيقات العملية للبحث: -2
ا تمببدت تصببميمات المعلقببات  لببم تقاطعببات الاطببوط بمنوا فببا الماتلفببة، بشببكل جمببالم مبتكببر،     

أسببس التصببميم مثببل: الوحببدة واالتببزان وا يقببا  والتناسببب والتنببو  لببم المسبباحات وااشببكال يتحقببت ليبب  
والاطوط، والعالقة بين الشكل واارضية، وذلبك مبن ابالل العالقبة التبم تبربط ببين  ناصبر التصبميم، 
وبعد  مل تصبميم كبل معلبت، ا تبرتب  الباحثبة وحبدة بنانيبة أساسبية، ومبداال لعمبل تصبميمات متنو بة 

 لمفروشات، ناشنة  ن ااوضا  التكرارية الماتلفة للوحدة ااساسية.ل
 أوال: المعلقات

بنم تصبميمفا  لبم تقباطع الاطبوط بمنوا فبا الماتلفبة، ونفبذت  ،( معلقة نسجية15 دد ) انتاقتم     
 مبة.بمسلوب اللحمة الغير ممتدة بتراكيب وتمثيرات لونية متنو ة ناشنة  ن ظفور كال مبن السبدا  واللح

 وتم تقسيم التصميمات كاآلتم:
 مركبة ( -) بسيطة معلقات يعتمد تصميمفا  لم تقاطع الاطوط المستقيمة بمشكالفا الماتلفة 
 مركبة( -مستقيمة بمشكالفا الماتلفة )بسيطة معلقات يعتمد تصميمفا  لم تقاطع الاطوط الغير 
  مستقيمة بمشكالفما الماتلفة )  معلقات يعتمد تصميمفا  لم تقاطع الاطوط المستقيمة و الغير

 مركبة ( -بسيطة
 ثانيا: تصميم المفروشات

المبنيبة  ،(تنجيد  أقمشة -بطاطين –سجاد )  دد من التصميمات التم تصل  للمفروشات ملتم      
وتبببم  ،وا تببببار تصبببميمفا وحبببدة أساسبببية تبببم تكرارهبببا بموضبببا  ماتلفبببة ، لبببم تصبببميم المعلقبببات السبببابقة

 .Adobe Photoshop 7.0 MEباستادام برنامج  الحاسب اآللم از لم جفمعالجتفا 
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 للتطبيقات العملية للبحث فني توصيف وتحليل -2-1
 ( مركبة -) بسيطة بأشكالها المختلفة الخطوط المستقيمةمعلقات يعتمد تصميمها على تقاطع أوال: 

 (1المعلقة رقم )
 82 ييييقة:يييييييأبيييييييييعاد المعليييx 54 .سم 
 :مانلة. -ألقية :اطوط مستقيمة أنواع الخطوط المستخدمة 
 
 
 
 
 100 أكريلكبولم : ييوطييييييييييات الخيخاميييييي%. 
 يوان السييييداء: ألييييي ترتيب 
 : أاضر لات ( 1: )أاضر الامت( 1)   
 ( أصفر.1( اسود: )1)   
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
 ترتيب ألوان اللحمة

 2/2سبببببببادة ممتبببببببد  1
 لم اتجا  اللحمة

 أصفر.

 2/2سبببببببادة ممتبببببببد  2
 لم اتجا  اللحمة

 .أاضر الامت

 4 /4سبببببادة ممتبببببد  3
 لم كال االتجاهين

( أاضببر الببامت: 1)
( أاضبببببر لبببببات : 1)
( 1( اسبببببببببببببببببببببود: )1)

 أصفر.
مبرد متمبوق مشبتت  4

 4 /4من مبرد 
 أزرت لات .

 أسود .3 /1مبرد  5
 تحليل فني:

لاطببوط االقيببة مببع الاطببوط االعالقببات الاطيببة الناشببنة  ببن تقبباطع  يعتمببد تصببميم المعلقببة  لببم    
تتقبباطع مببع مسبباحات  ،المانلببة، لنببر  العمببل يتكببون مببن مسبباحات مسببتطيلة توجببد بشببكل ألقببم متببواز 

، كمببا نببر  أن التقبباطع بببين المسبباحات المسببتطيلة تجبب  مببن اليمببين  لببم اليسببار والعكببسمثلثببة الشببكل ت
ناتجبة  بن التبمثيرات اللونيبة النسبجية المتنو بة، لنجبد أن  ،فا شبفاليات لونيبةوالمساحات المثلثة ينشم  ن

لبم نسبيج السبادة، أمبا اسبتادام نسبيج  بلبون واحبد مسباحات انيعطيب اااضبر الغبامتاللونين ااصبفر و 
ينشبم ،  4 /4، والمببرد المتمبوق المشبتت مبن مببرد  3 /1لم كال االتجاهين ومبرد  4 /4السادة الممتد 

فالية لظفببور كببل مببن ايببوط السببدا  واللحمببة معببا، كمببا نالحببظ العالقببة التبادليببة بببين االببوان  ببنفم شبب
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الذ  يستمد قوت  من االوان الباردة  ،الساانة والباردة لم العمل، حيث نر  قوة اللون ااصفر الساان
اسبتادام ألبوان هناك توالبت لبونم بسببب  ، وقد كانلم اللونين اازرت واااضرلمحيطة ب ، والمتمثلة ا

واللون ااصفر هو اللون المشترك بينفم، وقد ظفرت درجات لونية متنو بة  ،متجاورة  لم دانرة االوان
  .من االل الالط الناشئ  ن ظفور السدا  واللحمة معا أثنا   ملية النسيج

منفا  ،لفةولقد لعب الملمس دورا أساسيا لم هذا العمل حيث نتجول لم امسة أجوا  ملمسية مات     
ببرد، والملمبس المتمبوق مالملمس الاشبن لنسبيج السبادة الممتبد، والملمبس ذو ااقبالم المانلبة لبم نسبيج ال

الذ  يعطم  حساسا با بحار لم نسبيج المببرد المتمبوق ، والملمبس ذو االتجاهبات الرأسبية واالقيبة لبم 
اسببا بالفببدو  واالسببتقرار نتيجببة ويعطينببا تصببميم المعلببت  حس نسببيج السببادة الممتببد لببم كببال االتجبباهين.

استادام الاطوط االقية، ثم ينتقل  لم ا حسباس بالحركبة والنشباط مبع اسبتادام الاطبوط المانلبة، كبل 
   . يم، وترابط ووحدة بين الشكل واارضيةمهذا يحدث لم تناالم قو  داال التص

 (1) ة رقمناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقتصلح ألقمشة المفروشات  تصميمات
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 (2المعلقة رقم )
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 82 ييقة:ييييأبيييييييييعاد المعلييييييييx 64 .سم 
 :مستقيمة بسيطة اطوط أنواع الخطوط المستخدمة: 

 رأسية، ألقية، مانلة.                                 
 100 أكريلكبولم  يييوط:يييخامييييييييييات الخيييي%، 
 .% بولم استر28 -% لسكوز72مسيرما لض        
 يييوان السييييداء:ترتيب ألييي 
 ( أحمر.1( سكر : )2( أسود: )1( أزرت: )2)       

 
 
 
 
 
 
 

 
 تحليل فني:

الاطببوط الرأسببية مثببل  ، لببم العالقببة بببين مجمو ببة مببن الاطببوط المتقاطعببة ةيعتمببد تصببميم المعلقبب    
 ،واالقية والمانلة ، ونر  أن هذا التقاطع  مل  لم ظفور مساحات مستطيلة متوازية ماتلفة ااحجبام

 ،ممبببا أ تببببر لقبببا  ببببين قبببوتين لبببم اتجببباهين متعارضبببين ،ناشبببنة  بببن تقببباطع الاطبببوط الرأسبببية واالقيبببة
ثببة وأشببكال الاطببوط المانلببة ليتكببون أشببكال مثل لتببباين، ثببم دالببتلببم طم للشببكل اتببزان مببع ا حسبباس با

التبببم  ،نو بببة، وأنشبببم هبببذا التقببباطع مبببع اسبببتادام التبببمثيرات اللونيبببة للتراكيبببب النسبببجية المتمضبببلعة أابببر 
مببرد شبفاليات لونيبة ومالمبس متنو بة، ليعطبم  ،ياتفم ليفا السدا  حينا ويظفر مع اللحمبة حينبا  ابر

نسبيج السبادة الممتبد يعطبم  درجبة، و 45تمثير أقالم بارز والانر لبم اتجبا  مانبل بزاويبة  1 /5، 5 /1
 /2نسبيج السبادة الممتبد  لم كال االتجاهين ملمس  لم شكل ضامات متبادلة من السدا  واللحمبة، أمبا

تمبباد   لببم لببون وا  لببم اتجببا  اللحمببة لقببد أ طببم ملمسببا ماتلفببا ولونببا واحببدا الاتفببا  السببدا  تمامببا 2
كما ظفرت تمثيرات اطية رأسية دقيقة من االل ظفور ااقالم الرأسية لبم ايبوط السبدا   اللحمة لقط،
 الذ  تظفر لي  ايوط السدا  بنسبة كبيرة.  ،1 /5لم مبرد 

سبباان ) ااحمببر ( واللببون البببارد نالحببظ لببم هببذ  المعلقببة العالقببة التبادليببة بببين اسببتادام اللببون ال    
 ،واللبببون ااسبببود المحايبببد حيبببث اسبببتمد اللبببون ااحمبببر قوتببب  مبببن تجببباور  مبببع اللبببون اازرت  ،()اازرت

لبببم  تصبببميمونالحبببظ أن اللبببون الفضبببم المسبببتادم لبببم اللحمبببة أ طبببم  ضبببا ة للمعلقبببة. وتنببببع وحبببدة ال

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

 ترتيب ألوان اللحمة

 2/2سبببببببببادة ممتبببببببببد  1
 لم اتجا  اللحمة

 أحمر

 3/3سبببببببببادة ممتبببببببببد  2
 لم كال االتجاهين

( 2: )( أسببود1( أزرت: )2)
 ( أحمر.1سكر : )

 أسود. 5 /1مبرد  3
 لضم. 1 /5مبرد  4
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لببال يمكببن  ،والتبببادل المتببوازن بيببنفم لببم هببذا العمببل ،مببن التببرابط القببو  بببين الشببكل واارضببية المعلقببة
البذ   ،الفصل بين الشكل واارضية، أما االتزان لينشا من االل التماثل النصفم الرأسبم لبم التصبميم

جانبم التصبميم ممبا أ طبم  لم يظفر بوضوي بسبب االستادام الغير متمانل بل المتعاكس ل لوان لم
ولبببيس بببب  تماثبببل نصبببفم يعطبببم  حساسبببا بالملبببل  ،للرانبببم  حسببباس ببببمن المعلبببت تكبببرارا تصبببميميا واحبببدا

      والرتابة. 
 (2) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
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 (3المعلقة رقم )
 80 عاد المعليييييييييييقة:يييأبيييييييييx 60 .سم 
 :متالقية.متوازية، ، مانلة :اطوط مستقيمة أنواع الخطوط المستخدمة 
 100 بولم أكريلكيات الخيييييييييوط: ييخامييييييي%. 
 :ترتيب أليييييوان السييييداء 
 ( بنم لات : 3( بنم الامت: )1( بنم لات : )3)  
 .( بيج1: )أحمر لات ( 1( بيج: )1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل فني:
سببوا   ،لببم ا تمادهببا  لببم الاببط المسببتقيم المانببل لقببط ،ااتلببف تصببميم هببذ  المعلقببة  ببن مببا سبببقفا    

 ببن الحركببة والنشبباط والترقببب، وأد  اسببتادام الاطببوط المتالقيببة مببع  معبببراكببان متببواز  أو متالقببم، 
وكبذلك اد   لبم نو با مبن  ،الاطوط المتوازيبة  لبم ا حسباس باالتسبا  والنظبر لبم الماالنفايبة والايبال

، وقببد اسببتادم الابط المسببتقيم المانببل يمينبا ويسببارا  لببم التبرابط والوحببدة ببين  ناصببر التصببميم النسبجم
متنو ببة  لببم شببكل معببين أو شببب  منحببرف او الترتيببب، وانحصببر بببين هببذ  الاطببوط مسبباحات هندسببية 

 مثلث أو أشكال هندسية أار . 
بسبببب ظفببور بعببض الاطببوط الرأسببية  ، لببم المسببتو  الاطببم وهنبباك ثببرا  لتصببميم هببذ  المعلقببة    

بلحمبة  1 /5نتيجبة لظفبور أقبالم السبدا  الرأسبية  نبد اسبتادام مببرد  ،واالقية الدقيقة داال المسباحات
كمبا   بلون لات ، وظفور أقالم السدا  بشكل  ار  ند اسبتادام نفبس التركيبب ولكبن بلحمبة بلبون بنبم،

بترتيبب لبونم متنببو  ،  1 /1واالقيببة المتشبابكة  نبد اسبتادام نسببيج السبادة  ظفبر تبمثير ااقبالم الرأسبية
تراكيببب نسبجية وترتيبببات لونيبة متعببددة  لبم ثببرا  التببمثيرات     واللحمببة. وقبد أد  اسببتاداملكبل مببن السبدا

المرنيبببة والمحسوسبببة، لنسبببيج ااطلبببس أ طبببم ملمسبببا نا مبببا، ونسبببيج السبببادة أ طبببم اللونيبببة والملمسبببية 
      مانلة.  تضليعات، أما المبرد لم طم تمثيرا ملمسيا لشناملمسا ا

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

 ترتيب ألوان اللحمة

 2/2سبببببادة ممتبببببد  1
 لم اتجا  اللحمة

 بنم الامت

( بعببببدة 7أطلببببس ) 2
 ( لحمة2)

 أحمر لات .

( 1( بنبببببببببم لبببببببببات : )2) 1/1سادة  3
( ببببيج: 2بنبببم البببامت: )

 أحمر لات . ( 1)
 بيج 5/1مبرد  4
 بنم لات  5/1مبرد  5
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 (3) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
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 (4المعلقة رقم )
 80 يييييييقة:يييأبيييييييييعاد المعلييييx 60 .سم 
 :متالقية.: متوازية، اطوط مستقيمة مانلة أنواع الخطوط المستخدمة 
 بولم استر.28 -% لسكوز72سيرما ذهبم%، 100 بولم أكريلك يات الخيييييييييييوط:ييخاميييييي % 
 :ترتيب أليييييوان السييييداء  

 ( سكر .1( أاضر الامت: )1ذهبم: ) (1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تحليل فني:

لمانلببة المتوازيببة والاطببوط لببم اسببتادام الاطببوط ا ،تتشبباب  لكببرة هببذا التصببميم مببع التصببميم السببابت    
المتالقيببة، وااتلببف لببم زيببادة تنببو  المسبباحات والمسببالة بببين الاطببوط المتوازيببة، وبببذلك تببم تحقيببت نو ببا 
من التباين والتنو ، وأد  التنو  لم مساحات هذ  المعلقة  لم زيادة ا حساس بالحركة والنشاط وأحيانبا 

والمتالقيببة بشببكل تكببرار  منببتظم  لببم الشببعور باالمتببداد االنببدلا ، كمببا أد  اسببتادام الاطببوط المتوازيببة 
مثبببل للسبببفة الفبببن ا سبببالمم لبببم  ،والتفكيبببر لبببم قبببدرة الابببالت ،واالسبببتمرارية والرؤيبببة ليمبببا ورا  الطبيعبببة

 وقيمبة ممبا زاد مبن  ضبا ة ،زاارل  الفندسية، وقد سا د  لم حيوية التصميم استادام الايوط الذهبيبة
 ودرجات  مع اللون اااضر الغامت.للونم من االل استادام اللون البنم نشم التوالت او المعلقة، 

 وتنبو  لبم هبذ  المعلقببة التبمثير الملمبس واللببونم مبن ابالل اسبتادام تراكيببب وتبمثيرات لونيبة متنو ببة    
المنببتظم والمبببرد، وقببد تببم تحقيببت االتببزان مببن اليببر ، و السببادة الممتببد المنببتظم و 1 /1السببادة  نسببيج مثببل

    توزيع االوان والتراكيب النسجية.االل 
 

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

ترتيب ألوان 
 اللحمة

لببم  2/2سبادة ممتبد  1
 اتجا  اللحمة

 بنم 

لببم  2/2سبادة ممتبد  2
 اتجا  اللحمة

 أاضر الامت

 1    3 مبرد 3
       1    3 

 بنم لات 

( 1( ذهببببببم: )1) 1/1سادة  4
أاضببببببر الببببببامت: 

 ( سكر 1)
 بنم لات  4/1مبرد  5
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 (4) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5المعلقة رقم )

 
 

 

 

 



 لعدد الثامنا                     مجلة العمارة والفنون                                                          

20 

 

 :84 أبيييييييييعاد المعلييييييييييييقةx 60 .سم 
  :مانلة متالقية. -سيةرأ -ألقية :اطوط مستقيمةأنواع الخطوط المستخدمة 
 :100 بولم أكريلك خامييييييييات الخيييييييييييوط%، 
 % بولم استر.28 -% لسكوز72سيرما ذهبم    
 ( ذهبم.2( اسود: )2) يوان السييييداء:ألييي ترتيب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 تحليل فني:

البد واالنطبالت، حيبث نبر  لبم تعتمد لكرة تصميم هذ  المعلقة ا تمادا أساسيا  لم لكبرة النمبو والتو     
 ،ليست  بارة  ن نقطة ولكن  بارة  ن مستطيل يعتبر هو مركز اللوحبة ،هذا التصميم منطقة مركزية

تبزداد لبم الحجبم كلمبا اتجفنبا للابارق، وقبد  ،نمو من هذا المركز مجمو بة مبن المسبتطيالت المتوالبدةيو 
التبم تببدأ أيضبا مبن مركبز التصبميم وتنتفبم  ،أكد هذ  الفكرة مجمو ة من الاطوط المستقيمة المتالقيبة

ممببا أنشببم أشببكال  ،تتقبباطع مببع المسببتطيالت متزايببدة الحجببم ، نببد أطرالبب  لببم حركببة  شببعا ية مسببتمرة
متعببددة مثببل المثلثببات بببالقرب مببن المركببز، وشببب  المنحببرف لببم الوسببط وااطببراف، وقببد سببا دت هببذ  

التبم أصبب  مبن الصبعب الفصبل بينفبا وببين  ،رضيةااشكال ليما بينفا وبين اا التقاطعات  لم ترابط
 ااشكال. 

مثبل  ،وقد تنو  تمثير الملمس السطحم لم المعلقبة مبن ابالل اسبتادام التراكيبب النسبجية المتنو بة    
والسادة الممتد والمبرد، وقد استادمت االوان الساانة مع اللون الذهبم واالوان المحايدة  1 /1السادة 

، للتعبير  ن التباين، وقد أ طم كال من اللبون ااحمبر وااصبفر للمعلقبة حبرارة، ممبا اابيض وااسود
 أكسب التصميم حيوية وانطالت.

 

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

ترتيب ألوان 
 اللحمة

( 2( اسبببببببود: )2) 1/1سادة  1
 ذهبم.

م لبببب 2/2سببببادة ممتببببد  2
 اتجا  اللحمة

 أبيض

لببببم  2/2سببببادة ممتببببد  3
 اتجا  اللحمة

 أحمر الامت

لببببم  2/2سببببادة ممتببببد  4
 اتجا  اللحمة

 أصفر

لببببم  2/2سببببادة ممتببببد  5
 كال االتجاهين

 سيرما ذهبم

 أصفر 1/4مبرد  6
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 (5) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6المعلقة رقم )
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 40 يييييييقة:أبيييييييييعاد المعلييييييx 50 سم 
 :مانلة منكسرة. -ألقية -رأسية :اطوط مستقيمة أنواع الخطوط المستخدمة 
 :مع استادام ارق النجف. -%100 بولم أكريلك خاميييييييات الخييييييييييييوط 
 :( أبيض.2: )أاضر الامت( 1( أاضر لات : )2( بنم: )1) :قلم  ترتيب أليييييوان السييييداء 

 . أاضر الامت( 1( أصفر: )1) :قلم   ، بنم  :قلم                                       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 تحليل فني:

 ياتلف ااسلوب النسجم المستادم لم هذ  المعلقة  ن باقم المعلقات ليما يلم:
 .التركيب النسجم فتم استادام لحمة ممتدة لم طول المنسوق و رض  بلون واحد مع ااتال -1
 .جمت الير نسجية مثل ارق النجف لم التركيب النستم  داال ااما -2

الاطوط الرأسية واالقية والمانلة المنكسرة، لم شكل متماثل رأسبيا  استادم لم تصميم هذ  المعلقة    
وأصب  من المستحيل االستغنا   بن أ  ابط لبم  ،وألقيا ) ربا م (، مما أ طم للتصميم اتزانا ووحدة

المعلقبة مجمو بة متنو بة مبن التراكيبب والتبمثيرات اللونيبة النسبجية، لقبد التصميم، وقبد اسبتادم لبم هبذ  
السبببادة ومشبببتقات ، والمببببرد  :وبعبببض مشبببتقاتفا مثبببلاسبببتادم معظبببم أنبببوا  التراكيبببب النسبببجية ااساسبببية 

الملمببس النبا م لبم نسبيج ااطلببس، ومشبتقات ، وااطلبس، ممبا أضباف تميببزا وثبرا  لبم الملمبس، لفنباك 
، وتبمثير التضبليعات الرأسبية 5 /1المشتت من مبرد  البارز والغانر لم نسيج المعينات تمثير المعيناتو 

ير التضببليعات ث، وهنبباك تببم5 /6ذات الشببكل الحلزونببم لببم نسببيج المبببرد الحلزونببم المشببتت مببن مبببرد 
 لقد أضفم ملمسا متميزا بارزا  لبم شبكل لمبرد، أما استادام ارق النجفلم نسيج ا 45المانلة بزاوية 

 نببد  داالبب  لببم ، و لببم شببكل صببفوف ألقيببة متقطعببة 5 /1البب  لببم نسببيج مبببرد ااطببوط مانلببة  نببد  د
  لم اتجا  اللحمة. 1 /5نسيج السادة الممتد 

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

ترتيب ألوان 
 اللحمة

 5/1سبببببببادة ممتبببببببد  1
 لم اتجا  اللحمة.

 بنم لات .

 بنم لات . .1/5مبرد  2
 بنم لات . .6/1مبرد  3
نسببيج معينببات مببن  4

 .5 /1مبرد 
 بنم لات .

حلزونبببببببببببببم مببببببببببببببرد  5
مشببببببتت مببببببن مبببببببرد 

6/ 5 

 بنم لات .

( بعببببببدة 7أطلببببببس ) 6
(2.) 

 بنم لات .
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وتنبو   ،من تمثيرات لونية نسبجية ناشبنة  بن تنبو  التراكيبب النسبجية ،كل العناصر السابقة مجتمعة    
،  ة االوان المتوالقبة والمتباينبةمجمو  ، واستادامالير النسجيةألوان السدا  واللحمة والاامات النسجية و 

  أدت  لم  نتاق معلقة تتميز باالتزان والوحدة والتناسب والثرا  اللونم والملمسم.
     

 (6تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7المعلقة رقم )
 :82 أبيييييييييعاد المعلييييييييييييقةx 60 سم 
  :مانلة منكسرة. -مانلة -ألقية :اطوط مستقيمةأنواع الخطوط المستخدمة 
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 :100 بولم أكريلك خامييييييييات الخيييييييييييوط%. 
 :ترتيب ألييييييوان السييييداء 

 ( أزرت الامت.1( أحمر: )1)        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل فني:
مبببن ابببالل  ،ببببين كبببال مبببن االتبببزان واالتسبببا  والنشببباط والحركبببة والقبببوة ةالمعلقببب  يجمبببع تصبببميم هبببذ    

استادام كل من الاطوط االقية والمانلة والمنكسرة، وقد نتج من تقاطع هذ  الاطوط مجمو ة متنو بة 
شببا  المنحبرف، وسبا د  لبم الوحبدة بيبنفم وجبود الاطبوط ومتواز  المستطيالت وأالحجم من المثلثات 

  .من الزاوية أسفل يسار المعلتالنابعة المتالقية 
الملمسببم ذو التضببليعات  وااصببة التببمثير ،تتميببز هببذ  المعلقببة بتعببدد التراكيببب والتببمثيرات النسببجية    

السبدا ، أمبا نسبيج المببرد وتعطبم شبفالية نتيجبة ظفبور ايبوط  ،التم تماذ اتجا  حلزونم مانبل ،الرأسية
يعطبم للمعلبت  يقا با وتبدلقا كبممواق البحبر   ليعطم تمثيرات مضلعة مانلبة، وهنباك المببرد المتمبوق البذ

ليجمببع بببين الفببدو  والسببر ة لببم  ،أو الكثببان الرمليببة المنتظمببة الحركببة الملينببة بالمتناقضببات والمفاجب ت
اك نسبيج السبادة الممتبد البذ  يعطبم تبمثير الضبامات ، لكنب  يتميبز بالوحبدة، كبذلك هنب يقا  شديد التنو 

الاطبببوط الرأسبببية واالقيبببة الدقيقبببة. وقبببد اسبببتادم لبببم هبببذ  المعلقبببة االبببوان ااساسبببية ممبببا أ طبببم  اتذ
 للتصميم وضوحا ناشنا  ن التباين بين االوان.  

    
 
 

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

ترتيب ألوان 
 اللحمة

لبببم  2/2سبببادة ممتبببد  1
 اتجا  اللحمة

 أحمر

لبببم  2/2سبببادة ممتبببد  2
 كال االتجاهين

( 1( أصبببببببببفر: )1)
(أزرت 1أزرت: )
 ( أحمر.1الامت:)

لبببم  3/1سبببادة ممتبببد  3
 اتجا  اللحمة

 أصفر.

 أزرت. 5/1مبرد  4
مببببببرد متمبببببوق مشبببببتت  5

  5 /1من مبرد 
 كحلم.

مبببرد حلزونبببم مشبببتت  6
 5 /6رد من مب

 أبيض.
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 (7قم)تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة ر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -مستقيمة بأشكالها المختلفة )بسيطة تصميمها على تقاطع الخطوط الغير ا: معلقات يعتمدثاني
 (مركبة

 (8المعلقة رقم )
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 :80 أبيييييييعاد المعلييييييييييييييقةx 60 سم 
 :مقوسة. -اطوط منحنية أنواع الخطوط المستخدمة 
 100 أكريلكبولم  يييييوط:يخامييييييييات الخيييي% ، 
 % بولم استر.28 -% لسكوز72سيرما ذهبم  
 :ترتيب أليييييييوان السييييداء  

 ( أصفر.2( ذهبم: )1( بنم: )4)          
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
ترتيب ألوان 

 اللحمة
 2/2سبببببببادة ممتبببببببد  1

 لم اتجا  اللحمة
 أحمر لات  

 3/1سبببببببادة ممتبببببببد  2
 للحمةلم اتجا  ا

 بنم لات 

( بنببببببببببببببم: 4) 1/1سادة  3
( ذهبببببببم: 1)
 ( أصفر.2)

    1    3 مبرد 4
       1    3 

 ذهبم.

 تحليل فني:
 تكببون تصببميم هببذ  المعلقببة مببن تقبباطعيتعبببر هببذ  المعلقببة  ببن الرشبباقة والمرونببة والحركببة، حيببث  

ا زاد مبن ارتبباط الاطبوط وتحركفم لبم اتجاهبات متبادلبة، ممب ،مجمو ة من الاطوط المنحنية والقوسية
مجمو ببة مببن لمصببب  التصببميم كببال واحببدا مترابطببا، وهنببا تنشببم بببين الاطببوط  القببة تبادليببة، حيببث تبببدأ 

مجمو ببة  الاطببوط بشببكل متمبباس مببن أ لببم اليسببار، وتنفببرق الزاويببة بيببنفم كلمببا اتجفنببا اسببفل، وهنبباك
وينبتج  بن هبذ  التقاطعبات مسباحات أار  تتماس من أسفل وتنفرق الزاوية بينفم كلمبا صبعدنا ا لبم، 

متنو بة لببم الحجبم والملمببس و التركيبب النسببجم والتببمثير اللبونم، وقببد أكبد التعاشببت ببين ااشببكال  لببم 
تببرابط ووحببدة التصببميم، كمببا أكببد اسببتادام اطببة االببوان المتوالقببة ) اللببون البنببم ودرجاتبب  (  لببم وحببدة 

الايببوط الذهبيببة، وقببد ت لفببت المسبباحات المسببطحة  التصببميم، وزاد مببن نصببو  وحيويببة المعلقببة اسببتادام
الناتجببة مببن اسببتادام  ،سبباحات ذات الضببامات الاطيببة الدقيقببةالمنسببوجة بنسببيج السببادة الممتببد مببع الم

نسببيج السببادة بترتيببب لحمببة مشبباب  لترتيببب ألببوان السببدا ، وكببذلك مببع المسبباحات ذات ااقببالم الرأسببية 
 تقاطع معفا اطوط مانلة نتيجة الستادام نسيج المبرد. التم ي ،الظاهرة بتمثير ألوان السدا 
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 (8) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9المعلقة رقم )
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 83 ييييقة:أبيييييييييعاد المعلييييييييx 58 .سم 
 :منحنية متالقية. -حلزونية -حنيةمن :اطوط أنواع الخطوط المستخدمة 
 بولم استر.28 -% لسكوز72سيرما ذهبم، %100 أكريلكبولم  ييوط:خامييييييييييات الخيييييي % 
 وان السييييداء:ترتيب ألييييي  

 ( ذهبم.1( بيج: )1أسود: )( 1)         
 

التراكيب النسجية  م
 المستخدمة

ترتيب ألوان 
 اللحمة

( 1)( أسبببببببود: 1) 1/1سادة  1
 ( ذهبم.1بيج: )

 2/2سادة ممتد  2
 لم اتجا  اللحمة

 أسود.

 2/2سادة ممتد  3
 لم كال االتجاهين.

 ذهبم.

 3/3سادة ممتد  4
 لم كال االتجاهين

 .أحمر الامت

 بيج. 5/1مبرد  5
 

 تحليل فني:
لكبرة هبذ   تمبدتعبر هبذ  المعلقبة  بن النمبا  االنسبيابم والتجبدد الالنفبانم و بن الحركبة الدانمبة، وتع    

جمو بببة مبببن البببدوانر الغيبببر منتظمبببة  لبببم لكبببرة النمبببو، حيبببث نبببر  نقطبببة مركزيبببة ينمبببو منفبببا مالمعلقبببة 
لصبببفر  نبببد المركبببز وتبببزداد لبببم الحجبببم كلمبببا اتجفنبببا للابببارق، وقبببد أكبببد هبببذا ا حسببباس مبببن ا ،المتوالبببدة

لبم حركبة  ،طرالب صبميم وتنتفبم  نبد أالتبم تببدأ أيضبا مبن مركبز الت ،مجمو ة مبن الاطبوط الحلزونيبة
، وقد  مل تقباطع البدوانر الغيبر منتظمبة مبع الاطبوط الحلزونيبة  لبم دورانية لم اتجا   قارب السا ة

ترابط ووحدة التصميم، لقد أصب  من الصعب لصل الشكل  ن اارضية، وقد أكد ذلبك توزيبع االبوان 
 داال التصميم بنسب ثابتة واتزان. 

الببذ  ببب  أيضببا  ،لببال توجببد مسبباحة مسببطحة  ال لببم اللببون ااسببود يببث الملمببسثريببة مببن حوالمعلقببة     
تمثير تظليعات رأسية، أما باقم المساحات لتتنو  تمثيراتفا اللونية والملمسية، لبفبا تبمثير الضبامات  نبد 
استادام نسيج السادة الممتد لم كال االتجاهين، وبفا تمثيرات اطية رأسية وألقية دقيقة نتيجبة اسبتادام 

مبع ترتيببب لحمببة مشباب  لترتيببب ألببوان السبدا ، ونجببد بفبا أيضببا تببمثيرات اطيبة مانلببة مببع  ،لسببادةنسبيج ا
، أمببا اللببون الببذهبم لكببان لبب   1 /5نتيجببة اسببتادام نسببيج مبببرد  ،تببمثير أقببالم رأسببية مببن ألببوان السببدا 

وسببر ة وزاد أيضببا مببن سبباونة  ،وقيمتفببا نصببيب كبيببر لببم هببذ  المعلقببة، لببزاد ذلببك مببن رونقفببا وبفا هببا
 ة بفا.الحركة الدوراني
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 (9) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10المعلقة رقم )
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 :83 أبيييييييييعاد المعليييييييييييقةx 60 سم 
 :منحنية متالقية -اطوط منحنية أنواع الخطوط المستخدمة. 
 100 أكريلكبولم  يييوط:يييات الخييييييخام%. 
 :ترتيب أليييييوان السييييداء  

 ( سكر .1( بنم لات : )1( بنم: )3)        
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
 ترتيب ألوان اللحمة

( بنبببم 1( بنبببم: )3) 1/1سادة  1
 ( سكر .1لات : )

 2/2سبببببادة ممتبببببد  2
 لم اتجا  اللحمة

 سكر .

 2/2سبببببادة ممتبببببد  3
 لم اتجا  اللحمة

 بنم

اليببر   1   4مبببرد 4
 4  1  منتظم

 أاضر الامت.

نسببببببببببيج معينببببببببببات  5
مشببببتت مببببن مبببببرد 

1/4 

 بنم لات .

 تحليل فني:
كيببب والتببمثيرات اللونيببة االتر و نببر  لببم هببذ  المعلقببة شببالل ينببدلع ليبب  مببن أ لببم لببيض مببن الايببوط     

  واالسببتراا ، نتيجببة المببتال  المعلقببة بببالاطوط والملمسببية، يغمرنببا بقحسبباس مببن الرقببة والنعومببة والفببدو 
  .المنحنية المتقاطعة، ونتيجة أيضا الستادام االوان الباردة 

الملمسببم واللببونم نتيجببة لتنببو  التراكيببب النسببجية وتمثيراتفببا اللونيببة، لفنبباك وتتميببز المعلقببة بببالثرا      
 نببد نسببج  بترتيببب لحمببة مشبباب  لترتيببب نسببيج السببادة الببذ  أ طببم تببمثيرات اطيببة رأسببية وألقيببة دقيقببة 

لقبد أ طبم ملمسبا متميبز سبميك ليب  معينبات  4 /1ألوان السدا ، أما نسيج المعينات المشتت من مبرد 
بارزة من اللحمة، وجا  المبرد الغير منتظم ليعطينبا تبمثيرات اطيبة مانلبة باطبوط ماتلفبة السبمك، ممبا 

الزحببام بالمعلقببة وجببود نسببيج السببادة الممتببد لببم اتجببا  ، وافببف مببن زاد مببن التببدلت والحركببة لببم اللوحببة
  ليعطم مساحات تكفم اللتقاط اانفاس قبل االسترسال لم التممل. ،اللحمة
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 (10) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقاطع الخطوط المستقيمة و الغير  مستقيمة بأشكالهما ثالثا: معلقات يعتمد تصميمها على 
 مركبة ( -المختلفة ) بسيطة
 (11المعلقة رقم )
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 80 يييييقة:يييييييأبيييييييييعاد المعلx 60 .سم 
 :منحنية متالقيةمنحنية، مستقيمة :اطوطأنواع الخطوط المستخدمة ،. 
 100 أكريلكبولم  ييييوط:يييييييات الخييييييييخام%، 
 % بولم استر.28 -% لسكوز72سيرما ذهبم     
 ( بنم الامت: 1( ذهبم: )1)ييداء:ترتيب ألوان الس 

 ( سكر .1( بنم لات : )1)                        
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
 ترتيب ألوان اللحمة

 2/2سبببببادة ممتبببببد  1
 لم اتجا  السدا 

( بنبببببم 1( سبببببكر : )1)
( بنببم الببامت: 1لببات : )

 هبم( ذ1)
 3/1سبببببادة ممتبببببد  2

 لم اتجا  اللحمة
 بنم

 ذهبم زارلم 3/3مبرد  3
 سكر  1/5مبرد  4
 

 تحليل فني:
تميز تصميم هبذ  المعلقبة بالليونبة والودا بة والرشباقة، حيبث تنسباب الاطبوط المنحنيبة والمقوسبة  

ن مبن وسبط لم سالسة ويسر، وتتقاطع مع بعضفا البعض لم اتجاهات ماتلفبة، ومبع الاطبين المبانلي
وزاد من هبذا االنطبالت  ،يمين التصميم  لم أسفل اليسار، مما أثر  المعلقة وم ها بالنشاط واالنطالت

اسببتادام الايببوط الذهبيببة البراقببة، التببم تزيببد مببن قيمببة ااشببيا  وتجعلفببا ثمينببة، وقببد اسببتادم لببم هببذ  
 مما أكد  لم وحدة التصميم.  ،لقة اطة االوان المتوالقة حيث استادام اللون البنم ودرجات عالم

وقد تنو ت التمثيرات الملمسية من االل استادام التراكيب النسجية المتنو ة، مثل السادة الممتد  
اطيببببة دقيقببببة ألقيببببة، أدت  لببببم ا حسبببباس  تضببببليعات ألوانبببب  الببببذ  أ طببببم تببببمثير سببببدا ،لببببم اتجببببا  ال

ا  اللحمببة، لقببد أ طببم تببمثير تضببليعات لببم اتجبب 1 /3باالسببتراا  واالتسببا ، أمببا نسببيج السببادة الممتببد 
 ترأسببية متنو ببة السببمك، كببذلك ظفببر تببمثيرا زارليببا بببارزا مببن اببالل اسببتادام المبببرد الزارلببم، وظفببر 

 .5 /1أيضا تمثيرات اطية دقيقة مانلة نتيجة الستادام مبرد 
يرات تحببباور لبببم هبببذ  المعلقبببة التصبببميم الزارلبببم مبببع كبببل مبببن االبببوان والتراكيبببب النسبببجية والتبببمث 

    ن الحرية واالنطالت والتلقانية.  لملمسية، لمارق معلقة نسجية تعبرا
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 (11) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12المعلقة رقم )
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 80 يييييييقة:يييييأبيييييييييعاد المعلx 60 سم 
 اطوط منحنية -منكسرةاطوط مستقيمة  طوط المستخدمة:أنواع الخ. 
 بولم استر.28 -% لسكوز72سيرما لضم، %100 أكريلكبولم  يييييوط:ييييخاميييييييييات الخي % 
 ييوان السييييداء:ألييي ترتيب  

 ( أصفر.1: )أزرت الامت( 1)                      
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
 حمةترتيب ألوان الل

 2/2سبببببادة ممتبببببد  1
 لم اتجا  اللحمة

 أصفر

 3/1سبببببادة ممتبببببد  2
 لم اتجا  اللحمة

 أزرت الامت

 2/2سبببببادة ممتبببببد  3
لببببببببببببببببببببببببم كببببببببببببببببببببببببال 

 االتجاهين

( 1: )أزرت البببببببببببامت( 1)
 أصفر

 أبيض 5/1مبرد  4
 ( رماد 3( أحمر: )3) 3/3مبرد  5
أحمبببر مبببزو  مبببع سبببيرما  1/5مبرد  6

 لضم
 تحليل فني:

، وهببو الجمببع بببين الاطببوط يببدا لببم يوجببد لببم المعلقببات السببابقةمعلقببة بعببدا جدأاببذ تصببميم هببذ  ال 
المانلة المنكسرة والاطوط المنحنية، حيث تعبر الاطوط المنكسبرة  بن القبوة وا ثبارة، لالطبيعبة المرنيبة 
للاط المنكسر تجعلنا نشبعر بمبا يكمبن بداالب  مبن شبحنة حركيبة مسبتمرة مفمبا ااتلفبت أوضبا  ، كمبا 

يز بقيقا  متنو ، يتوقف  لم العالقة بين حركة الصعود والفبوط بين أضال  وزوايا انكسبارات ،  ن  يتم
التنببو  العجيببب البببذ  تحدثبب  حركببة هبببذ   ونببر  لببم الاببط المنكسبببر المسببتادم لببم هببذ  المعلقبببة  مببد 

 الاطوط، لذا لقن  يتميز بالوحدة والتنو  لم  ن واحد. 
وهم التم تضم العناصر المتفرقة وتجمعفا  ،ركة والنعومةأما الاطوط المنحنية لفم اطوط الح 

 ،لببم وحببدة واحببدة، وقببد  مببل تقبباطع الاطببوط المنحنيببة مببع الاطببوط المنكسببرة  لببم التقليببل مببن حببدتفا
التبببم تحقبببت ازدواجيبببة االتجبببا  لبببم  ،وجعلفبببا أكثبببر حيويبببة، هبببذا با ضبببالة  لبببم ظفبببور ااشبببكال المثلثبببة

لبم وتبارة أابر  متجفبة اسبفل، لتصبب  مبرة شبكال ومبرة أابر  لبرال، لنجدها تارة متجفبة ا  ،التصميم
مما سا د  لم تقوية ا حساس الحركم داال التصبميم، لنجبد الاطبوط والمسباحات تنابرط لبم حركبة 
ديناميكية دؤبة، ولقد سا دت االوان الدالنة  لم تحقيت هذا ا حساس الديناميكم المستمر والملتفبب، 

 والبرتقالم لم المعلقة كمنفما ألسنة من اللفب تندلع من بركان ثانر.لنر  اللونين ااحمر 
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 (12) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (13المعلقة رقم )

  

  

 
 



 لعدد الثامنا                     مجلة العمارة والفنون                                                          

36 

 

 80 يييييييييقة:يييأبيييييييييعاد المعليx 60 .سم 
 اطوط مستقيمة مانلة متالقية، اطوط منحنية منكسرة. تخدمة:أنواع الخطوط المس 
 100 أكريلكبولم  يييييييوط:يييات الخيييييييييخام%. 
 ( سكر .1: )أاضر الامت( 1: )سكر ( 1: )بنم( 1) ييوان السييييداء:ألييي ترتيب 
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
ترتيب ألوان 

 اللحمة
 2/2سبببببببببادة ممتبببببببببد  1

 حمةللم اتجا  ال
 بنم 

 3/1سبببببببببادة ممتبببببببببد  2
 لم اتجا  اللحمة

 أحمر لات .

 3/3سبببببببببادة ممتبببببببببد  3
 لم كال االتجاهين

أاضبببببببببببببببببر ( 1)
( 1: )الببببببببببببببببببامت
( 1: )بنبببببببببببببببببببببببببببم
 سكر .

 2/2سبببببببببادة ممتبببببببببد  4
 لم كال االتجاهين

: سببببببببببببببببكر  (1)
أاضبببببببببببببببببر ( 1)

 .الامت
 

 تحليل فني:
ك تظبببل هنبببباك تشبببع الشبببمس ضببببو ا لتغمبببر الببببدنيا ببببالنور وينقشببببع الظبببالم، وبببببالرالم مبببن ذلبببب

مسبباحات مظلمببة لببم نفببس ا نسببان ال ينيرهببا  ال الرضببا، ويظفببر لببم هببذ  المعلقببة الصببرا  بببين النببور 
والظببالم، وذلببك مببن اببالل أشببعة الشببمس التببم يعبببر  نفببا الاطببوط المسببتقيمة المتالقيببة لببم موضبببع 

 طم للمعلقبة الشمس، وظلمة ومتا ب الحياة التم يعبر  نفا ثالثة اطبوط منحنيبة أحبدهم منكسبر، لبم
 حساسبا ببالتوتر والترقبب وا ثببارة، وأكبد هبذا الصببرا  اسبتادام درجبات اللبون ااحمببر كلبون سباان، مببع 

 .وجود اللونين البنم واااضر ألوان الفدو  والسكينة
كيببب النسببجية هببو السببادة الممتببد بماتلببف الببم هببذ  المعلقببة نو ببا واحببدا مببن التر وقببد اسببتادم 

، لبببم كبببال االتجببباهين 2 /2، 3 /3لبببم اتجبببا  اللحمبببة،  1 /3، 2 /2الممتبببد أمتداداتببب ، لمنببب  السبببادة 
لقد تنو ت التمثيرات اللونية والملمسية مبن ابالل  ،وبالرالم من استادام نو  واحد من التراكيب النسجية

   ااتالف ترتيب ألوان اللحمة، وااتالف نسب التعاشت النسجم لكل تركيب. 
  

 



 لعدد الثامنا                     مجلة العمارة والفنون                                                          

37 

 

 (13) وشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقمتصميمات تصلح ألقمشة المفر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14المعلقة رقم )
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 :80 أبيييييييييعاد المعليييييييييييييييقةx 60 .سم 
 :متموجة اطوط منحنية -اطوط مستقيمة رأسية، مانلة أنواع الخطوط المستخدمة. 
 :100 أكريلكبولم  خامييييييييييات الخيييييييييييييييوط%. 
  :ترتيب أليييييييوان السييييداء 
 : أاضر الامت (1: )أاضر لات ( 1: )أسود (2)   
 .أاضر لات  (1)   
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
 ترتيب ألوان اللحمة

لبم  2/2سادة ممتبد  1
 اتجا  اللحمة

 أاضر الامت

لبم  3/1سادة ممتبد  2
 اتجا  اللحمة

 أسود

لبم  1/6سادة ممتبد  3
، كبببببببببببال االتجببببببببببباهين
 العالمة= لحمة.

 .أبيض

أاضبببببببر ( 1( أسبببببببود: )2) 3/3مبرد  4
: أاضبر البامت (1: )لات 
 .أاضر لات ( 1)

 تحليل فني:
سبيجدها قيبودا  ،ولكنب  لبو ر هبا مبن ابارق نفسب  ،ير  ا نسان الحدود قيودا يتمنم أن يتالص منفا    

الل الاطبوط الرأسبية التبم تمثبل القضببان التبم جميلة تجعل  يظفر بصبورة ألضبل، ويظفبر هبذا مبن اب
ظفبببرت بلبببون أاضبببر جميبببل يرمبببز  لبببم الايبببر والسبببالم، ولكبببن مبببن يقبببف الففبببا اليراهبببا بفبببذ  الصبببورة 
الجميلة، ويحاول أن يتالص منفا، بالرالم من كونفا سبب نجاح  واحترامب  لذاتب  واحتبرام اآلابرين لب ، 

، أمببا الاطببوط المتموجببة والمانلببة لببم الالفيببة لتمثببل اباتفببلتعبببر الاطببوط الرأسببية  ببن القيببود بقوتفببا وث
ا وانتكاساتفا، أما اابيض وااسود ليعبران  ن الاير والشر لبم نفبس حاتفالنفس البشرية بتقلباتفا ونجا

لسيتحول هذا القيد  لم اير وسالم، وتم الرمز لفذا القيد باللون ا نسان، الذ   ذا لم يتعد  حدود اهلل 
مضلع المنسبوق بنسبيج السبادة الممتبد، أو بباللون اااضبر المبزركش بوحبدات زارليبة دقيقبة اااضر ال

 بترتيب لحمة مشاب  لترتيب ألوان السدا . 3 /3جميلة نتيجة الستادام نسيج مبرد 
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 (14) تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (15المعلقة رقم )
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 83ببببببببقة: بببببأببببببببببعاد المعلx 65 .سم 
 قوسيةاطوط  -أنوا  الاطوط المستادمة: اطوط مستقيمة مانلة. 
 100 أكريلكبولم بوط: بببببببباامببببببببببات الاي%. 
 بوان السببببدا : ألببببب ترتيب 
 ( أحمر1( أسود: )2رماد : ) (1( أسود: )2)
 ( أحمر لات .1: )2( أحمر لات 1: )لات  
التراكيب النسجية  م

 المستخدمة
 ترتيب ألوان اللحمة

 2/2سبببببادة ممتبببببد  1
 لم اتجا  اللحمة

 رماد  

 3/1سبببببادة ممتبببببد  2
 لم اتجا  اللحمة

 أسود

 4/4سبببببادة ممتبببببد  3
 لم اتجا  السدا 

 أصفر

: 2( أحمبببببر لبببببات 2) 2/2مبرد  4
 ( رماد .2)

  أحمر لات 4/1مبرد  5
 تحليل فني:

تنبع رشاقة وودا ة هذ  المعلقة من استادام الاطوط المقوسة، وحينما اجتمعت الاطبوط المقوسبة     
البذ  أضباف  لبم العمبل مزيبدا مبن التنبو   ،مع الاطوط المستقيمة المانلبة تبم تحقيبت نو با مبن التبباين

لتدرق لم زيادة محيط ااقواس، التم ااحساسا با يقا  المتزايد من االل  والغنم، ونما لم هذ  المعلقة
ركببة رأسببية وتنتفببم لببم اليسببار، ولقببد أثببارت الاطببوط المانلببة لببدينا أحساسببا حتبببدأ مببن يمببين المعلقببة ب

لجعلببت العببين تتجبب   لببم أ لببم لتعطببم شببعورا بالبفجببة والعظمببة والحركببة، ولقببد  ،بالحركببة المتصببا دة
الرمباد  ( مبع البدرجات الفاتحبة مبن االبوان السباانة استادم لم هبذ  المعلقبة ألبوان محايبدة ) ااسبود و 

 ااحمر وااصفر، لزاد ذلك من جمال المعلقة وتنو فا.
لعبببت التراكيببب النسببجية دورا كبيببرا لببم زيببادة ا حسبباس بالحركببة والرشبباقة، حيببث تنو ببت التراكيببب     

حمة وانتج تضليعات رأسية افيفة، النسجية وتمثيراتفا اللونية، لاستادم نسيج السادة الممتد لم اتجا  الل
نسيج السادة الممتد لم اتجا  السدا  لمنتج تظليعات رأسية متقطعة دقيقة، أما المبرد لمنتج كما استادم 

واطببوط مانلببة ناتجببة مببن لببون اللحمببة المنسببوجة  ،تقاطعببات لاطببوط رأسببية هببم ترتيببب ألببوان السببدا 
: 2ات اطيبة زارليبة نتيجبة اسبتادام لحمبة بترتيبب ثير ملقبد أ طبم تب 2 /2، أما مببرد 4/1مبرد بنسيج 

يقبا  والتكبرار البذ  ينببض بفمبا كبل وهبم ا   ،كل ما سبت تضالر ليؤكبد لكبرة التصبميم بوجب   بام .2
 جز  لم المعلقة، والتم تعاونت كل  ناصر التصميم لتحقيقفا.
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 (15) رقم تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات ناتجة من التكرارات المتنوعة للمعلقة
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